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Milí čitatelia ! 
 

Ôsmy ročník občasníka „Intráčik“ Vás víta v novom 

školskom roku a ja s ním. Áno, už osem rokov  

sa nám spolu s vami darí vydávať internátny Intráčik.  

Som presvedčená, že v školskom internáte sa vždy niečo 

deje o čom sa dá písať. Je zaujímavé prečítať si Váš  

pohľad na udalosti, ktoré sa udejú v internáte.  

Školský rok je v plnom prúde, po troch mesiacoch  

v škole nás čakajú druhé najdlhšie prázdniny. Spomienky  

z tých letných sú už dávno za nami a budeme sa tešiť,  

čo nám prinesú tie zimné. Dúfam, že sa nenaplní  

pranostika  „Katarína na ľade a Vianoce na blate“. 

Uvidíme teda, čo nám počasie prinesie.  



V tomto školskom roku je to prvé  vydanie, ktoré Vám prinášame.  Pokúsime sa 

zosumarizovať udalosti predchádzajúcich dní a mesiacov, to čo ovplyvnilo náš 

školský internát a život v ňom. 

Tak napríklad Imatrikulácie 2013 nám priblíži vo svojom príspevku Veronika 

Krausová. Môžete si prečítať reportáž zo športovej súťaže vo florbale a stolno-

tenisového turnaja. Pripravili sme zamyslenie na rôzne témy: O živote  

v internáte, Pamiatke zosnulých alebo Vianociach. 

Som rada, že svojimi zaujímavými myšlienkami, podnetmi a príspevkami obohatili 

Intráčik aj naši prváci, za čo im patrí  vďaka. 

 

Vianočné prázdniny sa blížia a všetok zhon okolo nich sa začína. Dúfam,  

že väčšina z vás má dobré známky a po návrate z prázdnin si ich nebude musieť 

opravovať. Veľa času na to mať nebudete, tak na to myslite už teraz. 

 

Vianoce sú časom otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja  

a mieru. Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zaspomínať si. Zamyslieť sa  

nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov. Nezabudnúť na svojich blízkych, 

priateľov a známych, aby v tomto čase nebol nikto sám. Všetkým študentom  

a zamestnancom školského internátu prajem príjemné sviatky, šťastie, pokoj, 

lásku  

a pevné zdravie.  

Zároveň nám  všetkým prajem, aby sme do nového roka 2014  vykročili šťastnou 

nohou, s radosťou a  optimizmom.  

 

     Mgr. Marta Vojdulová 

 

Obrázok v príspevku: Radoslav Kovalčík – Na skle maľované 
 

Vianoce 
 

A opäť k nám prichádzajú Vianoce! Deň, ktorý ľudia 
očakávajú celý rok. Sneh, vianočný stromček, koledy, kapustnica, 
darčeky, medovníky či sladká medovina rozvoniavajúca celým 
mestom počas vianočných trhov. Áno, to je to čaro Vianoc!  
No najkrajšie je, keď sa spojí celá rodina a spoločne si užíva 
krásne sviatky. 

Rovnako ako doma, tak aj u nás v ŠI si navodzujeme 
pravú vianočnú náladu. Zdobíme stromčeky, vyrábame vianočné gule, maľujeme vianočné 
motívy na okná alebo si robíme vianočnú besiedku pri čaji a medovníkoch,  
ktoré neodmysliteľne patria k Vianociam. V čase Mikuláša sa prezliekame za anjela, čerta 
a Mikuláša a každému žiakovi, ktorý nám zarecituje básničku alebo koledu, venujeme sladkú 



odmenu. Taktiež si pripomíname zvyky na sv. Luciu, prezliekame sa za strigy a vyháňame 
„zlých duchov“ z izieb. Veď predsa každý z nás miluje Vianoce a vianočné tradície. 

Aj vy počítate koľko dní zostáva do Vianoc ? Priznajte sa!  
Nakoniec krátky vinš: 

„Oheň v krbe tíško praská, 
v očiach vládne pokoj, láska. 

Už sa stromček ligoce, 
prajeme Vám krásne a šťastné Vianoce!˝ 

                                                                                                                                   Simona Kleinová 

Biele noci 
 

V októbri 2013 sa študenti nášho školského internátu zúčastnili divadelného 

predstavenia Biele noci. 

O čo išlo? 

Biele noci (rus. Белые ночи – Belyje noči) je novela, ktorá prvýkrát vyšla v roku 

1848. Je písaná v prvej osobe. Rozpráva príbeh lásky petrohradského samotárskeho, 

osamelo žijúceho „rojka“, ktorý sa zamiloval pri náhodnom stretnutí do Nastenky. Stretávajú 

sa a postupne Nastenka zisťuje, že rozprávačovi nie je ľahostajná. V poslednú noc sa jej 

však vracia snúbenec a tak mu dá prednosť pred rozprávačom. Rojko sa naspäť sťahuje  

do samoty. Nie je však na Nastenku nahnevaný. Naopak je rád, že mu robila 

spoločnosť tých niekoľko nocí a cíti za to voči nej vďačnosť. 

Zo strany rozprávača je to platonický, schillerovský cit; čo je typické  

pre Dostojevského rané diela. Biele noci sú najlyrickejší romantický milostný príbeh,  

aký vôbec Dostojevskij napísal. V istom zmysle tvorí hrdina z Bielych nocí protiklad človeka  

z podzemia zo Zápiskov z podzemia. Zatiaľ čo rojko z Bielych nocí sa k divákovi obracia 

láskavo ako k dobrému priateľovi, človek z podzemia sa s divákom háda, ironizuje. Jeho reč 

je kostrbatá, až hovorová. 

Toto predstavenie bolo veľmi zaujímavé, zrelaxovali sme a určite si niečo z neho  

aj odniesli. 

Dávid Kampo 

 
 

Tak ako každý rok aj tento sa v našom ŠI konali ima3kulácie alebo inak privítanie 
prvákov. Celý program mali na starosti žiačky 2. ročníka Simona Kleinová, Veronika Krausová 
a Diana Schützová. Imatrikulácie moderovali: Martin Horváth a Diana Schützová.  



Program sa začal spevom v podaní 
Veroniky Krausovej, Diany Schützovej, 
na gitare ich sprevádzal Martin Horváth. Potom 
na rad prišli scénky, ktoré si mali vymyslieť  
samy prváci. Ako prví sa predstavili Kaja, 
Anička, Dávid, Jožko, Kiťo a Kubo v scénke 
Popoluška. Nasledovala módna prehliadka 
v podaní našich „modeliek“ Kuba a Maťa a ako 
posledná sa nám predstavila Ivetka, ktorá nám 
zahrala známu reklamu.  

A prišlo to, načo všetci čakali – plnenie 
úloh prvákmi. Napríklad: líčenie svojho 
partnera, obkresľovanie, tancovanie, spievanie 

a podobne. V závere ešte prváci zložili sľub a ukončila to Klaudia, ktorá nám zaspievala 
pesničku V slepých uličkách. 

Všetci, vrátane prvákov, sme sa z imatrikulácií vracali s dobrým pocitom  a spevom 
späť do internátu. 
 

                                                                                   Veronika Krausová 

 
 

V septembri ma čakali dve strašné veci, ktorých som sa neuveriteľne bála. Príchod  

na internát a nástup do novej školy. Síce som bola zvyknutá stále cestovať, stretávať 

nových ľudí a byť doma minimálne, no toto bolo iné. Ale napriek tomu som sa tešila, 

pretože som to brala ako nové dobrodružstvo, ako ďalší tábor. 

Pobalená som bola už týždeň dopredu a stále som prihadzovala veci, ktoré si zoberiem, 

až bol kufor taký plný, že sa mu zlomili kolieska. Strašne som sa tešila, ale bol tam  

aj strach. 

Keď ma mamka prvý deň opúšťala, rozplakala som sa ako malá a hodila som sa jej okolo 

krku. 

Teraz sa už začína takmer štvrtý mesiac. Na izbe som s dvoma najúžasnejšími 

spolubývajúcimi a kamarátkami, aké môžem mať. Jedna síce robí neporiadok a druhá 

rozpráva zo sna, ale dá sa to zvládnuť. 

Za ten čas som si našla skvelé susedky - kamarátky, skvelých susedov,  

ktorých nemôžeme len tak ľahko navštevovať. Zažila som už veľa skvelých zážitkov,  

o ktorých vedia iba ich účastníci. Naučila som sa hospodáriť s peniazmi a byť 

zodpovednejšia.  

Aj keď by som si niekedy najradšej zbalila kufor a tresla dverami, je tu super. Kto nie je 

na internáte,  nevie, čo je to stredoškolský život. A to sú za mnou ešte len tri mesiace. 

Čo to bude za päť rokov? 

Anna Krištofčová 
 



 
 

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá  je ako krásna paleta. Stromy 

ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek 

v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, 

ale aj starosťami.  

Ako všetci vieme, október je Mesiac úcty 

k starším. Preto sme sa aj my, študenti 

školského internátu rozhodli spríjemniť 

jeseň života starkým v Domove dôchodcov 

v Spišskej Novej Vsi. 

Týždne sme pripravovali (hádali sa ),  

skúšali kultúrny program, ktorým sme chceli  

rozveseliť starkých.  V štvrtok 24. októbra 

nastal „deň D“ a my sme sa s pani 

vychovávateľkou Fábryovou vybrali  

do domova dôchodcov. Veronika, Diana 

a Martin zaspievali a zahrali piesne: 

Sestrička z Kramárov, Ide poštár ide 

a Nepoznám. Karolína sa obliekla do krásneho 

kroja a zaspievala ľudové piesne, Anička 

porozprávala ľudové rozprávanie v spišskom 

nárečí. 

Starenky a starčekovia boli nadšení a samozrejme si s nami zaspievali ľudové piesne, 

ktoré poznali. Potom Simona rozdala ručne vyrobené motýliky, ktorými sme chceli 

prejaviť úctu starším a potešiť. Motýliky zhotovili žiaci pod vedením pani 

vychovávateľky Siskovej.  

Potom sa nám milá pracovníčka domova poďakovala za pekné chvíle,  

ktoré sme pripravili pre starkých. Rozdala nám sladkú odmenu a my sme boli 

spokojní, že sme starkým spestrili popoludnie a sľúbili sme, že o rok prídeme znova.  

Toto je jedna z možností ako si uctiť starších, no existuje ešte mnoho ďalších 

možnosti, ktoré môžeme realizovať denne. Napríklad pustiť staršieho človeka 

sadnúť si v autobuse, či vo vlaku, otvoriť dvere do obchodu, či pomôcť odniesť 

ťažký nákup. Svojho dedka a babku si môžeme uctiť tak, že im povieme jednoducho: 

„Mám ťa rada, mám ťa rád.“ Môžeme ich navštíviť alebo odtrhnúť kvietok na lúke 

a podarovať ho. Aj takého maličkostí ich dokážu potešiť. 

Majme úctu k starým ľuďom a buďme im nápomocní pri každom ich kroku. Ani celý 

život by nám nestačil, aby sme sa dostatočne zavďačili za ich lásku, starostlivosť, 

pomoc a životné skúseností.. Navštevujme ich a buďme s nimi čo najčastejšie, 

pretože čas uteká veľmi rýchlo a nikdy nevieme koľko spoločných chvíľ s nimi ešte  

strávime. 

Karolína Dorota Horváthová, Anička Krištofčová 



 
 

 
„Vinšujeme Vám šťastia, zdravia a hojného požehnania.“  

 

 „A ja malá vinšovníčka, pýtam si ja do košíčka,  

ak mi dáte, tak mi dajte, dlho ma tu  nezdržujte.“  

 

„Nech čerti od vás smolu odnesú, a choroby stratia vašu adresu, veľké 

príjmy, nízke dane a lásky tak primerane počas celého roka praje...“ 

 

„Ja maličký, neveličký, pýtam si ja do kapsičky: kus koláča,  

kus mrváča, vypustím vám z kapsy vtáča.  

Ak sa vám to neľúbi, vypustím i tri holuby!“ 

 

„A ja vam vinčujem na totu svatu Viľiju, 

hojnejši pokornejši ľepše ročki dožic jak šme prežili, 

pri ščescu a zdravu, boskim požehnaňu a po šmerci slavu večnu,  

korunu anďelsku. Pohvaľeni Ježis Kristus.“ 

 

„Vinšujem Vám vinšicu, starej mame praslicu 

a starému tatovi dobre veľkú sklenicu!“  

 

„Vinšujem vám Nový rok, 

vypadol vám z peci bok, 

a z kozuba polovička, 

aby sa vám do roka otelila jalovička.“ 

 

„Kapor je v mrazáku, kaša sa varí,  

všetko mám na háku, všetko sa darí,  

stromček je v plameňoch,  

prekrásne svieti a všetky salónky požrali deti, 

štastné a veselé...“  

 

„Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila,  

ak dá človek viac, čo v sebe skrýva,  



ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz, padajúce vločky  

a v detských očiach je vidieť jas,  

tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet 

a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!“ 

 

„Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí, harmónii prežite 

ich spoločne. Nie sú dôležité dary, ale v novom roku nech sa darí!“ 

 

 
Aj tento školský rok  sa uskutočnil v našej telocvični florbalový turnaj . 

Tento krát pod názvom ZOBER LOPTU NIE DROGU. Pán vychovávateľ sa nám prihovoril 

a otvoril turnaj.  

Ten sa niesol v znamení dobrej nálady, pekných 

gólov a skvelých zážitkov. Aj keď sa turnaja zúčastnilo 

len jedno dievča, hralo sa fairplay. Zápasy boli veľmi 

napínavé, miestami diváci zadržiavali dych a neskôr  

aj povzbudzovali    

 

A tu sú výsledky celého turnaja  ZOBER 
LOPTU NIE DROGU:  

 
 

1. miesto obsadilo družstvo „Mnišane“. 

2. miesto patrilo „Maturantom“. 

A nakoniec 3. miesto získali  Miešanci. 

Pán vychovávateľ Duľa  odovzdal ceny  a poďakoval námza skvelý turnaj. Neskôr 

sme všetci odišli na internát s úžasným pocitom a sladkou odmenou .  

Soňa Olekšáková 

 

 
 

 

Čo hovoríš na svoj pobyt na internáte? 

Peťo: Je mi tu dobre, páči sa mi tu. 



Ľubo: Na internáte sa mi veľmi páči, mám tu veľa dobrých kamarátov. 

Dávid: Výborne, až nato, že je tu občas nuda. 

Kiťo: Dobre, ale som nespokojný s mojím spolubývajúcim. 

Kaja: Skvelo, páči sa mi tu zatiaľ. Spoznala som tu veľa skvelých ľudí. 

Anička: Fajne, obľúbila som si to tu. 

 

Si spokojný so svojimi spolubývajúcimi? 

Peťo:  Áno, poznám ich už dlho. 

Ľubo: Zatiaľ áno. 

Dávid: Momentálne nie.  

Kiťo: V pohode. 

Kaja: Áno, veľmi. 

Anička: Nad mieru spokojná. 

 

Priniesol internát do tvojho života nejakú zmenu? Ak áno, akú? 

Marek: Nie. 

Jožo: Nie. 

Dávid: Áno, zodpovednosť. 

Kubo: Žiadne zmeny. 

Peťo: Nie, žiadne zatiaľ. 

Anička: Áno. Menej slobody a viacej zodpovednosti. 

 

Ako najradšej tráviš voľný čas na internáte?  

Marek: Surfujem po internete. 

Jožo: Spaním. 

Dávid: S Aničkou. 

Kubo: Posilka, učenie. 

Peťo: Posilka, ping-pong. 

Anička: S dievčatami, s Kajkou a Katkou. 

 

Ako sa ti páčia dievčatá/chlapci/ na internáte? 

Marek: Každá je krásna. 

Jožo: Mohlo by byť aj lepšie. 

Dávid: Bombastické, najmä Anička a Kaja. 

Kubo: Nejaké výnimky sa nájdu. 

Peťo: Niektoré pekné, niektoré nie. 

Anička: Mohlo by byť aj lepšie. 

 

 

Za odpovede ďakuje Veronika Krausová. 



Dušičky 

Sviatok všetkých svätých sa pokladá za  jeden z najvýznamnejších  

pre veriacich i neveriacich. Ľudia v kostoloch by mali tento deň sláviť 

a nie byť ako na pohrebe. V tento deň na znak nesmrteľnosti duší  

a Božieho milosrdenstva sa na cintorínoch zapaľujú sviečky. 

 Počas  sviatku sa modlíme za všetkých, ktorí už nie sú medzi nami. Čiže 

za tých, ktorých poznáme, ale môžeme aj za všetkých ostatných. Od roku 

1994 je 1. november v Slovenskej republike dňom pracovného pokoja. V tieto 

dni nastáva tzv. ,,Sťahovanie národov“. Konečne sú rodiny pokope a tešia sa 

z chvíľ strávených spolu. Ale nie je to len o radosti zo stretnutia, ide tu 

hlavne o to, aby sme si spomenuli a uctili  pamiatku našich blízkych,  

ktorí už nie sú medzi nami. Keď zapaľujeme sviečku, ktorá toto obdobie 

charakterizuje azda najviac, v hlave sa nám mihajú rôzne spomienky,  

aké to bolo, keď bol tento človek ešte medzi nami. Spomíname na naše 

spoločné radosti, zážitky atď. Na dušičky si každý z nás na znak pamiatky 

zapáli sviečku a pomodlí sa za dožičenie večného pokoja. 

 

Dávid Kampo 

 

Stolnotenisový turnaj 
 

Počas jesene sa v  školskom internáte 

uskutočnil „Turnaj o majstra a majsterku 

školského internátu v stolnom tenise  

v šk. roku 2013/14“.  

Turnaja sa zúčastnilo 5 dievčat a 5 

chlapcov. Hralo sa na tri víťazné sety do 11 

bodov. 

Po ťažkých a náročných zápasoch  

vo výchovných skupinách sa do semifinále 

prebojovali 3 najlepšie hráčky, ktoré neskôr 

hrali proti sebe v zmysle každá s každou.  

Do semifinále sa dostali tieto hráčky: 

Paulína Hudáková, Katarína Marcinková 

a Viktória Grossová. Je jasné, že vyhrať 

mohla len jedna, tá najlepšia. Majsterkou 

školského internátu v stolnom tenise na rok 

2013 sa stala Katarína Marcinková. Hneď 

po nej, na druhom stupni víťazov, bola 



Paulína Hudáková a na konečnom medailovom treťom mieste sa umiestnila 

Viktória Grossová. 

 V skupine chlapcov na prvom mieste skončil Ľubomír Benedik, druhá 

priečka patrila Michalovi Štarkovi a ako tretí sa umiestnil Martin Vartovník. 

Nakoniec prišiel  čas  

na vyhodnotenie celého turnaja,  

ktorý sa hral v podobe fairplay. 

Nemôžem zabudnúť na odovzdávanie 

cien, ktoré odovzdával pán 

vychovávateľ Duľa. Veľmi dobre 

viete, že po rôznych takýchto 

súťažiach a turnajoch sa športovci 

fotia a chvália  cenami, ktorými boli 

ocenení.  

Ani v tomto prípade to nebola 

výnimka a s úsmevom na tvári 

a čokoládami v ruke sme povedali „sýýýr“ do objektívu fotoaparátu. Spokojné 

sme sa vrátili na izby, kde pokračoval opäť náš obvyklý internátny život... 

 

 Viktória Grossová a Paulína Hudáková 
 

 

 
 

Keďže k mesiacom november a december patrí zima a tým pádom aj Mikuláš 

a Vianoce, rozhodli sme sa, že ako každý rok, tak aj tento zorganizujeme Mikulášsku burzu.  

Najprv sme vyrobili nejaké ozdoby ako napríklad košíky z papiera, voskové sviečky, 

magnetky, vianočný stromček z netradičných materiálov, obrazy zhotovené servítkovou 

technikou, či kabelku, ktorú štrikovala šikovná prváčka 

a mnoho ďalších vecí.  

Potom sme sa vybrali do jedálne Hotelovej 

akadémie. Tam sme si veci rozložili na stôl a naaranžovali 

sme ich tak, aby to vyzeralo ako ozajstná výstava. A už sme 

len čakali, kým niekto príde a vyberie si niečo z našej 

ponuky. Ceny predmetov sme nestanovili. Suma, ktorou 

nám prispeli, bola dobrovoľná. Ľuďom sa veľmi páčili 

voskové sviečky, ktoré sa predali všetky, no predali sme  

aj dosť iných vecí. Konečná suma, ktorú sme vyzbierali, 

bola 22,00 eur. Nie je to síce veľa, ale sme radi, že sme 

mnohým ľudom pridali maličkosť do domácnosti, či darček 

pre priateľa. No to najhlavnejšie je, že sme týmto skutkom 

aspoň trochu pomohli deťom z Krízového centra Alžbetka. 

Takúto burzu by sme radi zorganizovali aj na budúci rok 

a nielen na Mikuláša. 



 

Karolína Dorota Horváthová, Katarína Marcinková  

 

 
 

Pohľady sa rôznia... všetko závisí od pozorovateľa. 

  Vianoce, ten čas preplnených stolov, kde cieľom 

každého vlastníka preplneného stola je mať spomedzi všetkých 

preplnených stolov ten najviac preplnený. Čas, kedy prijímame 

odôvodnenia neodôvodneného zhonu bez rozladenia vnútornej 

harmónie. Čas, kedy jednoduchá myšlienka vygraduje  

na stupeň dokonalosti. Čas, pri ktorom pri hlbšej úvahe 

dochádzame k názorom, že všetko zbytočné je hlúpe 

a všetkému teda pripisujeme zbytočný charakter alebo radšej 

neuvažujeme a sme šťastní. Bezdôvodne šťastní, keď sú existenčné problémy bokom (krátky 

čas), čo zabezpečuje dvíhanie kútikov pier. Predstavitelia politických strán si okato prajú krásne 

sviatky a občan nerobí rozdiel medzi občanom... 

Vianoce, čas, ktorý pripomína vzácnosť rutiny. V ich prítomnosti je náboj, koordinujúci 

deje, reakcie na deje.. Kde má  všetko nenásilné chronologické usporiadanie, ktoré začína zhonom 

a koniec je tvorený tichom, ktoré si vyžaduje publikum na počúvanie. Čas, kedy dĺžka horenia 

sviece nie je závislá na dĺžke svojho knôtu, čo vyjadruje veľkosť nádeje...    

Katarína Franková 

 

Obrázok v príspevku: Viktória Grossová, Kristína Hudáková, Pavlína Hudáková – Na skle 
maľované 

 
Pojmom ,,GADGET“[gadžit] označujeme šikovné elektronické vecičky. 

Napríklad: 

Čižmy z mikrovlnky: 
Býva vám často zima na nohy? S týmto gadgetom máte po probléme. 

Sú tu vyhrievané čižmy. S nimi sa nemusíte báť studených zimných 

večerov a rán. Ako fungujú? Stačí ak ich dáte do mikrovlnky na dve 

minúty pri 800 W a budú vás hriať celé 2 hodiny. Vo vnútri sú 

príjemne mäkké a sú v rôznych farebných prevedeniach.  Okrem toho 

majú v sebe náplň, ktorá vonia ako levanduľa, takže vaše nohy a aj 

mikrovlnka budú voňať.  Skvelý a originálny darček pre vašich 

známych a priateľov. 

Budík – granát: 
Veľmi originálne prevedenie budíka. Tento gadget zobudí naozaj každého 

spáča a svojim tvarom ho  iste aj vyľaká. Na granátovom budíku nastavíte 

budenie, vytiahnete poistku a za dvadsať sekúnd sa aktivuje. Ako zvuk 

budenia sú neznesiteľné zvuky, ktorých hlasitosť sa stupňuje. Vypnutie 

alarmu je možné iba zasunutím poistky do granátu. Ideálny spôsob ako 



zobudiť vaše dieťa, ktoré si ešte neuvedomilo, že treba vstávať do školy. Budík je napájaný 

tromi AAA batériami. 

 
REDAKČNÁ RADA: Mgr. Marta Vojdulová, Mgr. Radovan Štapinský, Veronika 

Krausová, Dávid Kampo, Katarína Franková 
OBRÁZOK NA TITULKE: Veronika Barnová – Na skle maľované 
 


